አስራ ስምንት የደቡብ ኪንግ ካውንቲ ድርጅቶች ለአካባቢ ጥበቃ ማሻሻያዎች $688,000 ይቀበላሉ
በሲያትል-ታኮማ አለምአቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ (SEA) አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦችን የሚያገለግሉ 18 ድርጅቶች
በሲያትል ወደብ ደቡብ ኪንግ ካውንቲ የኮሚኒቲ ኢምፓክት ፈንድ በሁለተኛው ዙር የአካባቢ ጥበቃ የገንዘብ ድጋፍ
ተቀባዮች ናቸው። ወደቡ በ Burien፣ Des Moines፣ Federal Way፣ Normandy Park፣ SeaTac እና Tukwila የህዝብ
ማሻሻያ ፕሮጀክቶችን እንዲደግፍ $688,000 ተሸልሟል። በማህበረሰብ-መር ፕሮጀክቶች የከተማ ደን መልሶ
ማልማት፣ የመናፈሻ መንገዶች ጥገና፣ የወጣቶች አካባቢ ጥበቃ፣ የማህበረሰብ አትክልት ማሻሻያ እና የህዝብ
የብስክሌት ክህሎት ትራክ መትከልን ያካትታሉ።
የተመረጡት ፕሮጀክቶች በደቡብ ኪንግ ካውንቲ ያለውን የበለፀገ ልዩነት የሚያንፀባርቁ ሲሆን አላማቸውም
በአውሮፕላን ማረፊያው ዙሪያ ያሉ ማህበረሰቦችን የኑሮ ጥራት ማሻሻል ነው። የድጋፍ ፕሮግራሙ በደቡብ ኪንግ
ካውንቲ በኮቪድ-19 በጣም ለተጎዱ እና ያልተመጣጠነ የአካባቢዊ ተፅዕኖ ላጋጠማቸው፣ የፓርኮች እና የአረንጓዴ ቦታ
አነስተኛ ተደራሽነት ላላቸውን የቅርብ ጎረቤቶች ወደብ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ኮሚሽነር Toshiko Hasegawa "ማህበረሰብ-መር ፕሮጀክቶችን መደገፍ ፍትሃዊ ማገገምን እንዴት እንደምንመራ እና
የራሳችንን ስርዓቶች የበለጠ አካታች እንዲሆን የምንለውጥበት መንገድ ነው" ብለዋል። "እንዲህ ያሉት ፕሮግራሞች
ጤናማ እና ምቹ ቦታዎችን ለመፍጠር ያግዛሉ፣ ለአረንጓዴ ስራዎች መንገዶችን ይከፍታሉ እና ከቤት ውጭ ለሆነ
መዝናኛ ደህንነቱ የተጠበቀ መዳረሻ ይሰጣሉ።"

የአረም ተዋጊዎች (Weed
Warriors)

Des Moines Memorial Drive
Preservation Association

የሶላር ፕሮጀክት ለ New Start
የማህበረሰብ የአትክልት ስፍራ

የሲግናል ሳጥን በ Des Moines
መታሰቢያ ላይ ድራይቭ ይጠቃለላል

Partner In Employment

African Young Dreamers
የማጎልበት ፕሮግራም

SKC Youth መልሶ ማልማት

የወጣቶች እንቅስቃሴ ፕሮጀክት

Friends of Normandy Park
Marine View የፓርክ ደን መልሶ ማልማት

Friends of Saltwater State Park
የሳልትዋተር ስቴት ፓርክ መኖሪያ
ማበልጸጊያ፣ ክትትል እና ትምህርት

Tilth Alliance

Dirt Corps

EarthGen

SKC የማህበረሰብ የአትክልት ስፍራ
ድጋፍ

Salmon Creek የፓርክ መልሶ
ማልማት

በ Highline ትምህርት ቤቶች የአረንጓዴ አውሎ
ንፋስ መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች

Earth Corps

በ Washington ያሉ
ኢትጵያውያንን ማገልገል

በብሁታኒዝ የማህበረሰብ ግብዓት ማዕከል

የ Hilltop እድሳት እና የማህበረሰብ
ተሳትፎ
Amigos Latinos de Burien
አዲስ ጅማሬ: Arbor Lake ፓርክ
ማነቃቃት

የአካባቢ ሳይንስ ማዕከል
(Environmental Science Center)
Beach Heroes

Angle Lake ፓርክ እናሻሽል
Federal Way Korean American
ማህበር
Hanwoori Garden (ምዕራፍ II)
Mountains to Sound Greenway
ትረስት፣ በማህበረሰብ የሚመራ
ተወካይት በ Salmon Creek ራቪን

የቡታን ማህበረሰቦችን ለክፍት ቦታ
ማስተማር እና ማገናኘቱን ይቀጥሉ
የአገልግሎት ቦርድ
የወጣት አስተዳደር ፕሮጀክት ለዱዋሚሽ ሂል
ጥበቃ (Youth Stewardship Project for
Duwamish Hill Preserve)
የቶሮስ ብስክሌት ክለብ (Toros Cycling Club)
የብስክሌት ማሰልጠኛ ኮርስ እና ትምህርት

የማህበረሰብ ትብብር
የአካባቢ ጥበቃ ድጎማዎች መርሃ-ግብር የገንዘብ ድጋፍ ዕድሎችን ለማሻሻል ወደቡ ከማህበረሰቦች ጋር የሚሰራበት
መንገድ ላይ ለውጥ አድርጓል። ከ 2020 ጀምሮ፣ ወደቡ የድጋፍ ቁሳቁሶችን በጋራ በመፍጠር እንዲሁም የልገሳ
እድሎችን ለማበረታታት ማህበረሰቡን ለመድረስ ድጋፍ በማድረግ በፕሮግራሙ ውስጥ የተሳትፎ እንቅፋቶችን
ለመለየት እና ለማስወገድ ከብዝሃ ባህል፣ ቋንቋ ተናጋሪዎች ቡድን ጋር ሰርቷል።
“የ Des Moines፣ WA ነዋሪ እንደመሆኔ መጠን፣ የሲያትል ወደብ በደቡብ ኪንግ ካውንቲ ያለውን ሚና ለመረዳት እና
ስለ የገንዘብ ድጋፍ እድሎች ለማወቅ እድሉ ስለነበረኝ የአካባቢ ጥበቃ ልገሳዎች ፕሮግራም የማህበረሰብ ግንኙነት
በመሆኔ ያስደስተኛል። ከወደብ ሰራተኞች ጋር አብሮ መስራት፣ ሌሎች ግንኙነቶችን ማግኘት እና አዳዲስ ድርጅቶችን
ለማሳተፍ ስልቶችን ከአማካሪዎቻችን መማር በራሱ ጥሩ ነበር። በደቡብ ኪንግ ካውንቲ ከሚገኙ ወጣቶች ጋር የፓርክ
ቦታዎችን ለማፅዳት የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸው እንደ አፍሪካን ወጣት ህልም ሰጪዎች ማብቃት ፕሮግራም
ኢንተርናሽናል (AYDEPI) ባሉ ማህበረሰቡ የሚመሩ ፕሮጀክቶች እንዲጨምሩ ምክንያት መሆኑን በመስማቴ በጣም
ተደስቻለሁ፣” ብለው የወደብ ማህበረሰብ ግንኙነት የሆኑት Nimo Ahmed ተናግረዋል።
በግንኙነቶች ትጋት እና ድጋፍ በኩል በዚህ ዙር ውስጥ ያሉ በርካታ ፕሮጀክቶች የአካባቢ ጥበቃ ፕሮጀክቶችን
ለመጀመሪያ ጊዜ ከሚቋቋሙ ቡድኖች የመጡ ናቸው።
"ብዙውን ጊዜ ከአካባቢ ጥበቃ እንቅስቃሴዎች ውጪ በሆኑ ማህበረሰቦች ውስጥ የአካባቢ ጥበቃ ግንዛቤን ለማሻሻል
ማህበረሰብን ለማሰባሰብ በጣም ጓጉተናል። አናሳ ወጣቶች በ Federal Way እና Des Moines ተነሳሽነት ሲወስዱ፣
የዚህ ፕሮጀክት ውጤቶች ለመመስከር ደስተኛ ይሆናሉ። የአካባቢ ጥበቃ ግንዛቤን ለመደገፍ ግብዓቶችን
በምንፈልግበት ወቅት Nimo (የወደብ ማህበረሰብ ግንኙነት) አነጋግሮናል። የእርሷ ማበረታቻ እና ወጥነት ለሲያትል
ወደብ ልገሳ ለማመልከት ድፍረትን እንድንሰበስብ ረድቶናል” በማለት የአፍሪካ ወጣቶች ህልሞች ማጎልበት
ፕሮግራም ኢንተርናሽናል (AYDEPI) ዋና ዳይሬክተር Beatrice Kiraguri ተናግረዋል።
የመጀመሪያ ጊዜ ድጋፍ ሰጪ የሆነው ለትርፍ ያልተቋቋመ የኦርጋኒክ አትክልት እንክብካቤና የከተማ ስነ-ምህዳር
ድርጅት Tilth Alliance፣ የወደብ የገንዘብ ድጋፍን ከባህላዊ ጋር ተዛማጅነት ባለው ለምግብነት የሚውል የእፅዋት
ማስጀመሪያ ፕሮጀክት ከማህበረሰቦች ጋር ይጠቀማል።
"ፕሮጀክቱ የምግብ ምርትን ለመጨመር እና የስደተኞች፣ ኢሚግራንት እና BIPOC ማህበረሰቦች ለአመጋገባቸው፣
ለቤተሰቦቻቸው እና ለአንዳንዶች በሳውዝ ምዕራብ ኪንግ ካውንቲ ውስጥ ለእርሻ የሚሆን የገበያ ሰብል ጠቃሚ የሆነ
ምግብ እንዲያመርቱ ለማበረታታት እንደ ማበረታቻ ሆኖ ያገለግላል። ከእያንዳንዱ አጋሮቻችን ጋር በትምህርታዊ
ስብሰባ ላይ በዘር ላይ ለመወሰን እንሰራለን፣ በርካታ ባህላዊ ምድቦችን የሚሸፍኑ አይነቶችን እንመርጣለን እና
ከዚያም እያንዳንዱን ቡድን በክፍል ውስጥ በማሳተፍ እፅዋትን ለመጀመር እና ኦርጋኒክ ዘዴዎችን በመጠቀም ስለ
ስርጭት ለመማር እንረዳለን።” Selena Ligrano፣ የአትክልት የቀጥታ መስመር አስተማሪ ለ Tilth Alliance።
ባለብዙ-አመት የገንዘብ ድጋፍ
በዚህ በሁለተኛው የድጋፍ አመት፣ ወደቡ ለአንድ፣ ለሁለት ወይም ሶስት ዓመታት ለሚፈጁ ፕሮጀክቶች ለአመልካቾች
የብዙ-አመት ሽልማቶችን በአመት እስከ $20,000 ሰጥቷል። የዚህ አዲስ አማራጭ ተወዳጅነት በማሳየት አስር
ድርጅቶች የሶስት አመት ድጋፎች ተሰጥቷቸዋል። የብዙ-አመት የገንዘብ ድጋፍ የማህበረሰብ ቡድኖች በረጅም ጊዜ
እቅድ እና ትግበራ ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል እና የወደብ ማህበረሰብ ኢንቨስትመንቶችን ተፅእኖ
ያሳድጋል እና ዘላቂ የፕሮጀክት ዕቅድና ትግበራን ለመደገፍ ይረዳል።
የገንዘብ ድጋፍ ስለሚያገኙ ስለአስራ ስምንቱ ድርጅቶች የበለጠ ይወቁ፡-

1. የፀረ-አረሞች (Weed Warriors) አረንጓዴ መሰረተ ልማትን ለ New Start ማህበረሰብ የአትክልት ቦታ
የሚችልን ሲሆን ይህም ለትምህርታዊ ዝግጅቶች፣ ዎርክሾፖች እና በ Burien በሚገኘው አዲስ ጅምር ሁለተኛ
ደረጃ ትምህርት ቤት ለሚሰጡ ትምህርቶች ኤሌክትሪክ እና ዋይፋይ ያቀርባል። ይህ ፕሮጀክት በ $14,600
የተደገፈ ነው።
2. በቅጥር ውስጥ አጋር (Partner In Employment) ለስደተኛ እና ኢሚግራንት ወጣቶች፣የመናፈሻ መልሶ
ማቋቋም እና ጥገናን ለሚማሩ፣ የአካባቢው ዝርያዎች እና የአረም ዝርያዎችን መለየት እና የመትከያ
ቦታዎችን መልሶ ማቋቋም እና ዲዛይን ለሚማሩ ወጣቶች የሚሰጠውን የአረንጓዴ ስራ ስልጠና ፕሮግራም
ይቀጥላል። ይህ ፕሮጀክት በ SeaTac፣ Burien እና Tukwila የሚካሄድ ሲሆን በሚቀጥሉት ሶስት አመታት በ
$60,000 የተደገፈ ነው።
3. ተቲልዝ አሊያንስ (Tilth Alliance) Tilth Alliance ሰልጣኞች በማህበረሰባቸው ውስጥ የምግብና የአካባቢ
ጥበቃ መፍትሄዎችን ለመፍታት ክህሎትን የሚማሩበት እና የሚተገብሩበት የአካባቢ ስልጠና እና
የማህበረሰብ አቅም ግንባታ ፕሮግራሙን ለአንድ አመት ይቀጥላል። Tilth በ Burien፣ ዴስ ሞይኔስ፣ Des
Moines፣ Federal Way፣ SeaTac እና Tukwila ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦችን የሚያገለግል ሲሆን በሚቀጥሉት
ሶስት አመታት በ $45,000 የተደገፈ ነው።
4. ኤርዝክሮፕስ (EarthCorps) 7.4-ኤከር Hilltop Park ን ወደነበረበት ለመመለስ እና መንከባከብ Burien
ከተማ፣ ከማህበረሰብ አጋሮች፣ በጎ ፈቃደኞች እና ከ Partner in Employment’s (PIE) አረንጓዴ ስራዎች አጋር
ስልጠና ፕሮግራም ጋር ከተሳተፉ ወጣቶች ጋር ይሰራል። ይህ ፕሮጀክት የሚካሄደው በ Burien ሲሆን በ
$20,000 የተደገፈ ነው።
5. አሚጎስ ላቲኖስ ደ Burien (Amigos Latinos de Burien) በ Burien የሚገኘውን የ Arbor Lake Park
መዳረሻን መልሶ ለማልማት እና ለማስተዋወቅ ከማህበረሰብ አባላት ጋር ይሰራል። ይህ ፕሮጀክት ጤናማ
የመዝናኛ ልምዶችን ይጨምራል እናም ያበረታታል እና በ $19,850 የተደገፈ ነው።
6. የአካባቢ ሳይንስ ማዕከል (Environmental Science Center) የሃይላይን ት/ቤት ዲስትሪክት ተማሪዎችን
ከመዋዕለ ህጻናት እስከ ሶስተኛ ክፍል ድረስ በባህር ዳርቻ መኖሪያ እና በተወካይነት ክፍሎች በ Seahurst
ፓርክ ወይም በቨርቹዋል ማገልገሉን ይቀጥላል። ይህ ፕሮጀክት የ Burien እና Highline ተማሪዎችን
የሚያገለግል ሲሆን በሚቀጥሉት ሶስት አመታት በ $60,000 የተደገፈ ነው።
7. Des Moines መታሰቢያ ድራይቭ ጥበቃ ማህበር ከ Burien፣ Des Moines እና SeaTac ከተማዎች ጋር
በመተባበር በ Des Moines መታሰቢያ ድራይቭ በአስራ አራት ዋና መገናኛዎች ላይ የሲግናል ሳጥን
መጠቅለያዎችን ለመትከል፣ ለአንደኛው የአለም ጦርነት ህይወታቸው ላለፈ ወታደሮች የተሰየመ መንገድ
ነው። ኘሮጀክቱ የኪነ-ጥበብ ኮሚቴ በማዘጋጀት ተሽከርካሪውን ለማስዋብ አግባብነት ያላቸውን ታሪካዊ
ስራዎችን የሚሰሩ አርቲስቶችን ለማግኘት እና በ $8,000 የተደገፈ ነው።
8. የአፍሪካ ወጣት ህልመኞች ማብቃት ፕሮግራም ኢንተርናሽናል ከጥቁር እና አፍሪካ ስደተኞች ወጣቶች
ጋር በ Federal Way እና Des Moines ውስጥ ያሉትን ፓርኮችን ለማስጠበቅ እና ለማደስ ይሰራል እና
በሚቀጥሉት ሶስት አመታት በ $60,000 የተደገፈ ነው።
9. ደርት ክሮፕስ (Dirt Corps) 4.5-ኤከር የ Salmon Creek Park ን ለማሻሻል የ Burien ከተማን እና
ወጣቶችን ያሳትፋል። የፓርኩን መልሶ ማቋቋም ስራ በተሳካ ሁኔታ መከናወን ለማረጋገጥ ተከፋይ ወጣቶች
የአንድን ምድብ ዝርያን ማስወገድ፣ የመትከያ ንድፍ መፍጠር እና አገር በቀል የዕፅዋት ዝርያዎችን መትከል
እና የጥገና ሥራዎችን ማከናወን በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ስልጠና ይሰጣቸዋል። ይህ ፕሮጀክት በሶስት
አመታት ውስጥ በ $60,000 የተደገፈ ነው።
10. በዋሽንግተን ኢትዮጵያውያንን ማገልገል (Serve Ethiopians Washington) በ SeaTac የሚገኙ የደን
አስተዳዳሪዎችን በመመልመል እና ማስተማር በአንግል ሀይቅ ፓርክ ላይ የፓርኮችን እና የመንገድ ጽዳት
ስራዎችን የሚያከናውን ሲሆን ይህም አረምችን ማስወገድ እና ተክሎች መትከልን ያካትታል፣ እናም
የማህበረሰብ አባላት ስለ ቆሻሻ አወጋገድ እና ንፁህ እና ደህንነታቸው የተጠበቀ የህዝብ ቦታዎች ስለመፍጠር
የበለጠ እንዲያውቁ የትምህርት እድሎችን ያስተናግዳል። ይህ ፕሮጀክት በሚቀጥሉት ሶስት አመታት በ
$60,000 የሚሸፈን ይሆናል።
11. Federal Way ኮሪያ አሜሪካ ማህበር (Federal Way Korean American Association) የማህበረሰብ
አባላት በአትክልቱ ስፍራ እንዲዝናኑ፣ እንዲንከባከቡ እና እንዲያስቀጥሉ ለማስቻል እናም ለአለም አቀፍ
ትምህርቶችና ትስስር እድል ለመስጠት በ Hanwoori Korean Garden በ Federal Way የመገንባት
የአምስት አመት እቅዱን ይቀጥላል። ይህ ፕሮጀክት በሚቀጥሉት ሶስት አመታት በ $60,000 የሚሸፈን
ይሆናል።

12. ተራሮች ወደ ድምፅ ግሪንዌይ ትረስት (The Mountains to Sound Greenway Trust) የአካባቢው
ወጣቶች የመኖሪያ አካባቢ መልሶ ማቋቋምን፣ የዱካ ግንኙነቶችን እና የበለፀገ የማህበረሰብ ግንኙነቶችን በ
Salmon Creek Ravine Park እንዲደግፉ ለማሰልጠን ነው ከ Burien ከተማ እና ከግሪን Burien ሽርክና ጋር
ትብብር እየፈጠረ ነው። ይህ ፕሮጀክት በሚቀጥሉት ሶስት አመታት በ $44,925 የተደገፈ ነው።
13. የ Normandy Park ወዳጆች (Friends of Normandy Park) በ Marine View Park 20,000 ካሬ ጫማ ደን
መልሰው ያለማሉ፣ አረሞችን ያስወግዳሉ፣ በአፈር ስርአት ላይ ባዮማስ ይጨምራሉ፣ ይህም የዕፅዋት
ልዩነትን ይፈጥራል፣ የዝናብ ውሃ ፍሰትን ይቀንሳል፣ የአየር ጥራትን ያሻሽላል እና በ Normandy Park ውስጥ
የበለጠ ዘላቂ የብዝሃ ህይወት ደን ይፈጥራል። ይህ ፕሮጀክት በ $15,682 የተደገፈ ነው።
14. የሳልትዋተር ስቴት ፓርክ (Friends of Saltwater State Park) በሶልትዋተር ስቴት ፓርክ ያለውን
መኖሪያ ወደነበረበት ለመመለስ፣ አረሞችን ለማስወገድ፣ ሀገር በቀል እፅዋትን በመትከል እና በአቅራቢያ ያሉ
ማህበረሰቦች ስለ McSorely Creek Estuary ሁኔታ እንዲያውቁ ለማድረግ ወርሃዊ የስራ ፓርቲዎችን
ያሰበስባል። ይህ ፕሮጀክት በ Des Moines የሚደረግ ሲሆን በ $3,310 የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት ነው።
15. EarthGen ከሀይላይን ት/ቤት ዲስትሪክት መለስተኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች፣ አስተማሪዎች፣
ቤተሰቦች እና ጎረቤቶች ጋር በመተባበር በሶስት የተለያዩ የት/ቤት ግቢዎች የአካባቢ ማሻሻያዎችን ለማድረግ፣
የግሪን ስቶርም ውሃ መሰረተ ልማትን (GSI) እንደ የዝናብ ጓሮዎች፣ የአገሬው ተወላጆች የአትክልት
ስፍራዎች፣ ወይም ባዮስዋልስ መትከልን ጨምሮ ይሰራል። ይህ ፕሮጀክት በ SeaTac፣ Burien እና Des
Moines የሚከናወን ሲሆን በሚቀጥሉት ሶስት አመታት ውስጥ በ $60,000 የሚደገፍ ነው።
16. የ Bhutanese የማህበረሰብ ግብዓት ማዕከል በ Tukwila የሚገኙ ወጣቶችን እና አረጋውያን ስደተኞችን
እና ስደተኞችን ስለ ሃገር በቀል እፅዋት እና ስለ ክልላቸው ታሪክ፣ ስለ መትከል ቴክኒኮች እና ቆሻሻን
በማዳበሪያ እንዴት እንደሚቀንስ ለማስተማር ፕሮግራሙን ይቀጥላል። ይህ ፕሮጀክት በ $16,000 የተደገፈ
ነው።
17. የአገልግሎት ቦርዱ BIPOC እና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ወጣቶች የረጅም ጊዜ የተወካይ መርሃ-ግብር ተግባራዊ
ያደርጋል ይህም የህዝብ ቦታን ማሻሻል፣ ተወካይነትን እና ትምህርትን ያቀላቅላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ
በዱዋሚሽ ሂል ጥበቃ (DHP)፣ በ Tukwila ውስጥ የሃገር ውስጥ እፅዋትን ይተክላሉ። ይህ ፕሮጀክት
በሚቀጥሉት ሶስት አመታት ውስጥ በ $60,000 የተደገፈ ነው።
18. Toros ብስክሌት ክለብ በ Burien ማህበረሰብ ማዕከል ቋሚ የብስክሌት ክህሎት ቦታ እና ደህንነቱ
የተጠበቀ የብስክሌት ግልቢያ ምክሮችን ማጋራትን ያዘጋጃል። ክለቡ በብስክሌት መንዳት እና ጤናማ
የአኗኗር ዘይቤን ለመደገፍ በተሻለ ሁኔታ በመማር ረገድ በ Burien ውስጥ ያሉ የላቲን ማህበረሰብ አባላትን
ታሳቢ ያደረጉ ትምህርቶችን ያስተናግዳል። ይህ ፕሮጀክት በ $19,184 የተደገፈ ነው።
ስለ ደቡብ ኪንግ ካውንቲ የማህበረሰብ ተፅዕኖ ፈንድ
የአካባቢ ጥበቃ ድጎማዎች ፕሮግራም የደቡብ ኪንግ ካውንቲ የማህበረሰብ ተፅዕኖ ፈንድ ዑደት ሲሆን በ $10
ሚሊዮን ፈንድ በ 2019 ተቋቁሟል። የሲያትል ወደብ ፍትሃዊነትን መሰረት ያደረጉ ሽርክናዎችን ለማዳበር እና
በታሪካዊ ሁኔታ ከአውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ ላሉ ማህበረሰቦች ግብዓቶችን እና ድጋፎችን ለማቅረብ የድምፅ
ቅነሳን፣ የአካባቢ ጤናን እና ዘላቂነትን ለመቅረፍ የደቡብ ኪንግ ካውንቲ ኮሚኒቲ ተፅዕኖ ፈንድ (SKCCIF) አቋቁሟል።
የደቡብ ኪንግ ካውንቲ የማህበረሰብ ተፅዕኖ ፈንድ የአካባቢ ጥበቃ ልገሳ ፕሮግራም ከ 2017 ጀምሮ በ 42
ማህበረሰብ-መር የአካባቢ ጥበቃ ፕሮጀክቶች ላይ ከ $360,000 በላይ ኢንቨስት ያደረገበትን በጣም ውጤታ የሆነው
የኤርፖርት ማህበረሰብ ኢኮሎጂ (ACE) ፈንድ ስራ ቀጥሏል።
ስለ ደቡብ ኪንግ ካውንቲ ፈንድ የአካባቢ ጥበቃ ድጋፍ ፕሮግራም የበለጠ ይወቁ

